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ACTIELIJST 16 APRIL 2015 

 

 

VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

4 oktober 2012     

Raad Ontwerpfase N208 

fase 3 

De raad kan opnieuw een afweging maken tussen kruising en 

rotonde Pastoorslaan/Weerlaan bij de presentatie van het definitief 

ontwerp, waarbij dan ook nieuwe informatie over de Duinpolderweg 

kan worden betrokken. 

Wethouder 

Ten Hagen 

als fase 3 aan de 

orde komt 

11 oktober 2012     

Informatie-

bijeenkomst 

Het CJG Een evaluatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin meenemen bij de 

transitie van de Jeugdzorg 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

12 juni 2014     

Raad Programma-

rekening  

Alerter zijn op fouten in de teksten en tabellen bij de volgende 

programmarekening. 

Wethouder 

De Jong 

mei 2015 

Raad Hillegoms Verkeers- 

en VervoersPlan 

Het HVVP met de raad evalueren, waarbij ook aandacht wordt 

besteed aan de bewegwijzering. 

Wethouder 

Ten Hagen 

1
e

 kwartaal 2015 

Raad N208 fase 3 De raad de benodigde informatie verschaffen om vooraf een afwe-

ging te kunnen maken tussen herinrichting en (groot) onderhoud 

van de N208 vanaf de Maerten Trompstraat tot de gemeentegrens. 

Wethouder 

Ten Hagen 

na afronding van 

fase 1 en 2 

12 juni 2014     

Raad Overlast door 

honden in relatie 

tot afschaffing 

hondenbelasting 

De overlast door honden meten om na te gaan of deze vermindert 

door afschaffing van de hondenbelasting. 

Wethouder 

De Jong 

eind 2016 

18 september 2014     

Raad Verordening 

Leerlingenvervoer 

De verordening evalueren. Wethouder 

Snuif   

eind 2015 

Raad Wet Markt en 

Overheid 

Het raadsbesluit van 18-9-2014 evalueren. Wethouder 

Roelfsema 

mei 2015 

16 oktober 2014     

Raad Verordening 

Jeugdhulp 2015 

De Verordening Jeugdhulp 2015 kwalitatief evalueren. Wethouder 

Roelfsema 

3
e

 kwartaal 2015 

13 november 2014     

Raad Gemeentelijke 

heffingen 

Met de raad de maatstaven bespreken voor de omslag van de te 

heffen bedragen over de betalers. 

Wethouder 

De Jong 

2015 

20 november 2014     

Informatieavond Centrumplannen De raad wordt geïnformeerd of de centrumplannen in tegenspraak 
zijn met de provinciale en regionale plannen. 

Wethouder  

De Jong 

voor de vaststel-

ling van de visie 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

11 december 2014     

Raad Verordeningen 

Participatiewet 

In het overleg over het Servicepunt Werk inbrengen dat het belangrijk 

is te kijken of de functies bij bedrijven wel of niet structureel worden 

ingevuld. 

Wethouder 

Snuif 

1
e

 kwartaal 2015 

Raad Verordeningen 

Participatiewet 

In september 2015 een bijeenkomst organiseren met als onderwerp  

de evaluatie van de invoering van de Participatiewet. 

Wethouder 

Snuif 

september 2015 

8 januari 2015     

Uitwisseling Lokale Uitwerking  

Wmo beleid 

Een evaluatie over de aansturing van de sociale teams vanuit de 

verschillende organisaties opstellen en deze naar de raad sturen. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

Tussenbericht op 

infoavond 9-4 

22 januari 2015     

Raad Planschadezaak 

W.P. Meulblok 

De raad actief informeren over de planschadezaak van de heer 

Meulblok. 

Burgemeester 

Van Erk 

zodra er iets te 

melden valt 

Raad Lokale Uitwerking  

Wmo beleid 

Een reactie geven op het verzoek van Bloeiend Hillegom om een 

evaluatie te verstrekken van de opvang door de gemeente Leiden van 

Hillegomse daklozen. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

Raad Lokale Uitwerking  

Wmo beleid 

Antwoord geven op de vraag wie of wat bedoeld wordt met “we” in de 

nota Lokale uitwerking Wmo-beleid en in de actiepuntenlijst. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

9 februari 2015     

Regio-overleg Sociale Agenda Het concept beleidsplan GGZ-inloopfunctie naar de raad sturen. Wethouder 

Roelfsema 

eind 2015 

Regio-overleg Sociale Agenda De raad informeren welke middelen beschikbaar zijn voor de 

kwartiermakers van de Jeugd- en gezinsteams.  

Wethouder 

Roelfsema 

maart 2015 

Regio-overleg  Sociale Agenda De raad, voor de besluitvorming in HR, informeren over de rol van 

de gemeente in de coöperatie van zorgaanbieders. 

Wethouder 

Roelfsema 

maart 2015 

19 februari 2015     

Raad Informatie ISD over 

PGB’s 

De raad informeren over de uitkomst van de controle door de ISD 

van PGB’s die verstrekt zijn aan personen die niet bij de ISD bekend 

waren, zodra de controle is afgerond. 

Wethouder 

Roelfsema 

2015 

Raad St. Jozefpark Met de raad van gedachten wisselen over de uitgangspunten voor de 

planontwikkeling van het St. Jozefpark. 

Wethouder 

Ten Hagen 

1
e

 helft 2015 

Raad Bestemmingsplan 

3
e

 Loosterweg 130 

e.o. 

De mogelijkheid bekijken van invoering van een openbare checklist 

voor de te volgen procedure naar omwonenden toe, bij aanvragen 

van bouwvergunningen. 

Wethouder 

Ten Hagen 

1
e

 helft 2015 

Raad Preventie- en 

Handhavingsplan 

Alcohol 

De raad regelmatig informeren over de uitvoering van het Preventie- 

en Handhavingsplan Alcohol 

Burgemeester 

Van Erk 

2015 
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VERGADERING ONDERWERP TOEZEGGING Actie 

verwacht van: 

Datum gereed: 

19 maart 2015     

Raad Toegankelijkheid 

Dienstencentrum 

Elsbroek 

De toegankelijkheid van Dienstencentrum Elsbroek in het college op 

te pakken. 

Wethouder 

Ten Hagen 

1
e

 helft 2015 

Raad Bibliotheek In het college overleggen over het beschikbaar stellen aan de raad 

van de informatie die de bestuursopdracht tot verplaatsing van de 

bibliotheek naar het centrum heeft opgeleverd. 

Wethouder 

Roelfsema 

mei 2015 

Raad Preventie- en 

Handhavingsplan 

Alcohol 

Nagaan of de informatie, verstrekt op 25 februari, over de gang van 

zaken bij controles in het kader van het alcoholbeleid geheel juist is 

en hierop terugkomen. 

Burgemeester 

Van Erk 

april 2015 

Raad  Bomenkap aan de 

Vosselaan 

De aanvullende mondelinge vragen van GroenLinks, Bloeiend 

Hillegom en PvdA beantwoorden. 

Wethouder De 

Jong 

april 2015 

Raad Hulp bij het 

huishouden 

Een inschatting maken van het financiële risico voor Hillegom door 

de aanname dat 70% van de ISD-cliënten een minimuminkomen heeft 

Wethouder 

Roelfsema 

april 2015 

Raad Hulp bij het 

huishouden 

De raad informeren over de uitvoeringsregels van de algemene 

voorziening zodra deze zijn vastgesteld. 

Wethouder 

Roelfsema 

zodra de regels 

zijn vastgesteld 

26 maart 2015     

Informatieavond Buurtsportcoaches De raad informeren over de te realiseren doelen en de behaalde 

resultaten van de activiteiten van de Buurtsportcoaches.  

 

Wethouder 

Roelfsema 

2
e

 kwartaal 2015 

2 april 2015     

Raadscommissie Evaluatie N208 De raad vooraf informeren indien het college voornemens is de 

middengeleider weg te halen en de oversteek bij het Fioretticollege 

te wijzigen.  

Wethouder 

Ten Hagen 

2015 

16 april 2015     

Raad Actielijst De raad schriftelijk informeren over de stand van zaken van 

openstaande punten waarvoor de afdoeningstermijn in de actielijst 

verstreken is. 

Burgemeester 

Van Erk 

mei 2015 

Raad Schriftelijke vragen Vraag 4 en 5 van mevrouw Van Dijk over bemensing stembureaus 

alsnog beantwoorden 

Burgemeester 

Van Erk 

mei 2015 

Raad  Evaluatie N208 

fase 1 en 2 

De N208 fase 1 en 2 toetsen aan het bereikbaarheidsplan van de 

hulpdiensten. 

Wethouder 

Ten Hagen 

2
e

 kwartaal 2015 

Raad Rapport Rkc 

Gemeentelijk Com-

municatiebeleid 

De raad betrekken bij de voorbereiding van het nieuwe 

communicatiebeleidsplan. 

Wethouder De 

Jong 

2015 

 


